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הבטחנו . הנקראת כהפטרה בחג הסוכות, עסקנו בנבואת עמוס ובנבואתו האחרונה של הנביא זכריה) וישב' פר(בשבוע שעבר 

כדאי לעיי" ג! בדברינו .  (שבת חנוכה הנקראת כהפטרת ,לעסוק השבוע בנבואת מנורת הזהב ושני ענפי הזית שמשני צדדיה
  ).org.eretzhemdah.wwwבארכיו" חמדת ימי! , ז"לפרשת וישב תשס

  

  ). טו' שעיהו לי( "ְ'%�ָבה ָוַנַחת"מבטיחות גאולה , ח של ספרו#המופיעות בפרקי! א, סדרת הנבואות הראשונה של הנביא זכריה
  :נצטט כמה ממאפייניה

  ".0ְָרז*ת ֵ/ֵ%ב ְיר�ָ%ַלִ! ֵמרֹב ,ָד! �ְבֵהָמה ְ'ת*ָכ(."א
! ְיקָֹוק ח*ַמת ֵא% ָסִביב �ְלָכב*ד ֶאְהֶיה ְבת*ָכ(. "ב   ".ַוֲאִני ֶאְהֶיה 3ָ( ְנא2
! ְיקָֹוקָר9ִי ְו8ְִמִחי ַ'ת ִצ7*" 6ִי ִהְנִני ָבא ְוָ%ַכְנִ/י ְבת*ֵכ5ְ ְנ. "ג   ".א2
  ".ְוִנְלו� ג*ִי! ַרִ'י! ֶאל ְיקָֹוק ַ'7*! ַהה�א ְוָהי� ִלי ְלָע! ְוָ%ַכְנִ/י ְבת*ֵכ5ְ. "ד
! ְיקָֹוק ְצָבא*ת ִ/ְקְרא� ִאי% ְלֵרֵעה� ֶאל ַ/ַחת ֶ:ֶפ" ְוֶאל ַ/ַחת ְ/ֵאָנה. "ה   ".ַ'7*! ַהה�א ְנא2
  ". 6ִי ִא! ְ'ר�ִחי ,ַמר ְיקָֹוק ְצָבא*תלֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבכַֹח. "ו
�ְרחֹב*ת ָהִעיר ִיָ;ְלא� ְיָלִדי! ִויָלד*ת ְמ8ֲַחִקי! : עֹד ֵיְ%ב� ְזֵקִני! �ְזֵקנ*ת ִ'ְרחֹב*ת ְיר�ָ%ָלִ! ְוִאי% ִמְ%ַעְנ/* ְ'ָיד* ֵמרֹב ָיִמי!. "ז

  ".ִ'ְרחֹבֶֹתיָה
  

שלו! בטחו" שמבוסס על השגחה אלקית ולא על סידורי! , מדובר בגאולה נפלאה של שקט ושלוהמכל הציטוטי! הללו עולה כי 
כל זה . גאולה שבה ירושלי! מלאה יהודי! מכל הגילאי! הנהני! מהשכנת שכינה ורוחניות בשפע. בטחוניי! ופעולות צבאיות
  . בתמיכה בי" לאומית נרחבת

   . )"ואינני רוצה לראותו מרב הצרות שיהיו בתקופתו (ולא איחמיניה) משיח( ייתי "בוודאי שעל גאולה מסוג זה לא נאמר 
  ).ב"סנהדרי" ד> צח ע(

  

השני הוא יהושע ב" יהוצדק הכה" . זרובבל= הראשו" הוא המנהיג הפוליטי מבית דוד צמח:בראש הע! יעמדו שני מנהיגי!
  .הגדול ראש הממסד הדתי

  

  ):זכריה פרק ח(י! כדי לזכות לגאולה כזו יש לעמוד בשני תנא
ְוִאי% ֶאת ָרַעת ֵרֵעה� ?ל :  ִ%ְפט� ְ'ַ%ֲעֵריֶכ!ָ�ל�
 ִאי% ֶאת ֵרֵעה� ֱאֶמת �ִמ0ַ%ְט ֱאֶמתֵא3ֶה ַהְ<ָבִרי! ֲאֶ%ר ַ/ֲע�8 ַ<ְ'ר� "  .א

! ְיקָֹוקַ/ְחְ%ב� ִ'ְלַבְבֶכ! �ְ%ב2ַעת ֶ%ֶקר ?ל ֶ/ֱאָהב� 6ִי ֶאת 6ָל ֵא3ֶה ֲאֶ%ר    ".8ֵָנאִתי ְנא2
 ).בי" שני המנהיגי!" ( ִ/ְהֶיה ֵ'י" ְ%ֵניֶה!ָ�ל�
ַוֲעַצת "  .ב

  
עומדי! בראש סול!  י! ברשימה זויאבל א! נשאל את עצמנו א! הערכי! המצו. העמידה בתנאי! אלה כל כ5 קלה, לכאורה

  . צב זה ובי" המצב כיו! הוא גדול מאודלצערנו המרחק בי" מ. התשובה לא תהיה חיובית, הערכי! של החברה שלנו
  

6ֹה ,ַמר ְיקָֹוק ְצָבא*ת צ*! ָהְרִביִעי ְוצ*! ַהֲחִמיִ%י ְוצ*! ַהְ@ִביִעי ְוצ*! ָהֲע8ִיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיה�ָדה ְל88ָ*" " :הנביא זכריה מבטיח
  "�ְל8ְִמָחה �ְלמֲֹעִדי! ט*ִבי!

  ).ש!" ( ֱאָהב�ָ�ל�
ְוָהֱאֶמת ְוַה" בתוספת תנאי
  

   בע! ָ�ל�
ירבו  ,נתפלל כי הרבני! הממוני! על ההנהגה הרוחנית
  ,ֱאֶמתוהממוני! על ההנהגה הפוליטית ירבו 

  כ5 נזכה בקרוב להתקיימות הנבואות הנפלאות 
  . סמל המדינה המופיע בנבואת זכריה#שמשני צדדיה ענפי זית  ונהיה ראויי! יותר למנורת זהב

  

  

   ל" זאשר וסרטיל נ הרב"על
  ט"כסלו תשס' ע ט"נלב

  

   יעקבנ רבי "לע  
  ב" אברה! ועיישה סבג

  
  

  ר"אר� חמדה ע
  91360 ירושלי
 36236. ד. ת5ג "המ' רח

  02�5379626:   פקס02�5371485' טל

  ERETZ HEMDAH 

5  Ha-Mem Gimmel St. P.O.B 36236   Jerusalem 91360 

Tel:  972-2-5371485  Fax: 972-2-5379626  
Email: info@eretzhemdah.org              web-site: www.eretzhemdah.org 
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 ג
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  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי""בחודשי! הקרובי! יתפוס מדור 
  

יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ויפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו! עבודת "  שער לדי""המדור 
  .וס> בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחבבכ5 נבנה נדב5 נ. בית הדי" על פי די"

  

  

  זמ1 חיובו של השומר
  הרב יואב שטרנברג

, שעיקר תפקיד! לשמור,  שומר חינ! ושומר שכר–בגליו" הקוד! הצגנו את ארבעת השומרי! שנית" לחלק! לשתי קבוצות 
אלא שכנגד הרשות , ימוש בחפC של אחרשעיקר עניינ! בש, ושוכר ושואל, והחילוק ביניה! הוא בשאלת השכר על השמירה

  .ה! מתחייבי! לשמור, להשתמש
כפי ,  או שמדובר בחיובי! שהתורה מטילה–הסברנו כי נית" להסתכל על חיובי השומרי! באחת משתי האפשרויות , כמו כ"

 כיצד בני אד! – ומגדירה את ברירת המחדל, או שהתורה רק ירדה לסו> דעת בני אד!, שהתורה מחייבת על נזיקי" וכדומה
  .נוטי! להתחייב בדר5 כלל בכל אחת מהאפשרויות

  . צרי5 להישבע על כ5, ששומר שהחפC אינו אצלו וטוע" שהוא פטור, עוד הסברנו בגליו" הקוד!
או משעה שהתחייב ) שעת אונסי!: ל"בלשו" חז#(הא! חיוב השומר לשל! נוצר בשעה שאיבד את החפC , בגליו" זה נדו" בשאלה

  ).שעת משיכה: ל"בלשו" חז (לשמור
הנפקא מינה משאלה זו היא מה קורה כאשר על .). קיב(ובבא קמא :) לד(שאלה זו נדונה בגמרא במסכת כתובות , באופ" עקרוני

שהוא מתחייב עליה , השומר חילל שבת או עבר עבירה אחרת, כגו" שבשעת האונס, שעת הפשיעה אי" אפשרות לחייב את השומר
חייב מיתה ופטור מ" , שאד! שעשה עבירה שחייבי! עליה מיתה ובמקביל התחייב לשל! לאחר, וט בידינווכלל נק, מיתה

  ). 'קי! ליה בדרבה מיניה'#(התשלומי! 
וכ" , שהשומר מתחייב רק משעת אונסי!, דעת רוב הראשוני!. ג! להלכה נחלקו הראשוני!. בגמרא מצינו שתי דעות בשאלה זו

  . שהוא סובר שחיוב שומר הוא משעת פשיעה, ! נראה"בדעת הרמב, אמנ!). ימ" שמא סעי> דחוש" משפט ס(פסק המחבר 
  זאת במקרה ששווי # תיש נפקא מינה נוספת הנובעת משאלת זמ" ההתחייבו, שלכאורה, מביא) א"סימ" רצא סק(קצות החוש" 

) חוש" משפט סימ" רצה סעי>  ז( 5" והש)הלכות שאלה פרק ח הלכה  ג( המגיד משנה. החפC השתנה בי" זמ" השאלה לפשיעה
שחיוב שומרי! , !"מדעת הרמב, הקשה עליה! קצות החוש". כתבו בפשטות ששומרי! משלמי! לפי שווי החפC בזמ" הפשיעה

  . הוא משעת משיכה
Cיר את שהרי השומר יכול להחז, אי" זה חיוב גמור, שג! למא" דאמר שחיוב התשלומי! הוא משעת משיכה, קצות החוש" מתר

  . אפשר לומר שגובה חיוב התשלומי! תלוי בשעת הפשיעה, א! כ". השאלה היא רק לגבי זמ" תחילת שעבוד הנכסי!. החפC בעצמו
הדיו" בעניי" זה הוא במקרה של שומר שאינו ?  מהו אופי החיוב של השומר–שאלת זמ" החיוב של השומר קשורה לשאלה נוספת 

Cאבד באופ" הפוטר אותוואינו יודע א! הח, מחזיר את החפ Cשומר שכר שאינו יודע א! מה שהתרחש היה , לדוגמא. או לא, פ
  . והוא חייב' גניבה ואבידה'או שנחשב כ, אונס והוא פטור

. 'איני יודע א! פרעתי5'ובי" אד! שטוע" ' איני יודע א! הלויתני'שישנו הבדל בי" אד! שטוע" , אומרת.) קיח(הגמרא בבבא קמא 
שכ" חובתו של התובע להוכיח שהיה חוב , לכ" הדי" הוא שהוא פטור, הנתבע אינו מודה אפילו בקיומו של החוב, "במקרה הראשו

. אלא שהוא מסופק א! הוא כבר פרע אותו, הנתבע מודה בקיומו של החוב, במקרה השני, אול!. 'המוציא מחברו עליו הראיה '–
  .הדי" הוא שהוא חייב לשל!, במקרה כזה
שחיוב התשלומי! נובע מכ5 שטענה , יש אומרי!: 'איני יודע א! פרעתי5'נאמרו ביחס לחיוב  התשלומי! במקרה של שני טעמי! 

וממילא חובת ההוכחה לפרעו" מוטלת על , ולכ" יש ראיה לכ5 שהיה חוב. ונסיו" התחמקות של הנתבע' גרועה'זו נחשבת טענה 
  .נטל הראיה הוא על הנתבע, הוא לגבי הפרעו"והספק , שכיו" שברור שהיה חוב, ויש אומרי!. הנתבע

א! נאמר שחיוב '? איני יודע א! פרעתי5'או ' איני יודע א! הלויתני' הא! שומר שטוע" איני יודע נחשב –מה דינו של שומר 
ר א! הוא רוצה להיפט. התחייב להחזירו או לשל! את דמיו, הרי שבאופ" יסודי שומר שמש5 חפC, השומר הוא משעת המשיכה

, א! נאמר שחיוב התשלומי! הוא רק משעת פשיעה, אול!. לא יפטר מלשל!, ובספק, עליו להביא ראיה לכ5 שפרע, מחיוב זה
  . וממילא הוא יפטר מספק, לא מוטל חיוב ודאי על השומר, הרי שבהעדר ידיעה ודאית שהיתה פשיעה

שעל השומר מוטלת חובה להחזיר את החפC , טוע") ד"חוש" משפט סימ" רצא סקמ(5 "הש. 5 וקצות החוש""בשאלה זו נחלקו הש
' איני יודע א! פרעתי5'הרי זה ' איני יודע'ונמצא ששומר שטוע" . או בהשבת דמיו, חובה זו פוקעת או בהשבת החפC. לבעלי!

, מירה בתו! תקופת הש#שלא מוטלת על השומר חובה להחזיר את החפC , קצות החוש" טוע", לעומת זאת. ויהיה חייב לשל!
ולכ" חיוב התשלומי! אינו תלוי . והחובה להחזיר את החפC לבעלי! מוטלת על הבעלי! בעצמ!, השומר משאיר את החפC אצלו

וממילא במקרה של ספק נאמר , שחיוב זה נובע מהפשיעה, העיקר כדעת רוב הראשוני!, בחיוב ההשבה ולגבי חיוב התשלומי!
  . ורוהשומר יהיה פט' איני יודע א! הלויתני'
  

  
  

  משפטי שאול
  ל בשבתו "ר מר" הגאו" הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די" עקרוניי! של מו הוצאה מחודשת של הספר

   .ורבספר ג! משא ומת" בנושאי! אלה ע! גדולי הד. בבית הדי" הגדול בירושלי!
  )לח� לקניה(    80Gמחיר הספר 

  

  
  

 
  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי
  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 5379626�02:  פקס5382710�02: טלפו1 "משפט והלכה בישראל": פנו אל
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  )ד"מתו5 ח(

   Milano, Italy                                 איטליה                                   , ילאנומ
  ז"תשנ'ה, דר אא

  .פטור מחליצה בנתעברה מבעלה בהזרעה מלאכותית לאחר מותו

  אלהש
הא! על ידי זה אפשר להתיר לה להינשא לעלמא מבלי , הקפוא של בעלה הנפטרשה שנזרעה בהפריה מלאכותית מהזרע א

  ?או לא, הואיל ויש לה זרע מבעלה המנוח, להצריכה חליצה
  
  שובהת
במאמר זה . 1"אבהות בהזרעה שלא כדרכה"ש ישראלי "אנו מצרפי! את מאמרו של מר" הגר, גלל חשיבותו העקרוניתב

הוולד מתיחס לבעל הזרע , )בהפריה מלאכותית # כיו! (שנתעברה באמבטיה , ק כדעהכי ג! א! נפסו, קובע מורנו ורבנו
,  מותורא! ההתעברות התרחשה רק לאח, הזרע#ודאי שלא ניחס ולד כזה לבעל, "]ספק גדול"קביעה שהרב מתיחס אליה כ[

  .חליצהל מ"אפשר לפטור את האשה הנ#אי #בתשובה לשאלת5 , ולכ". מ" הנימוקי! שהמחבר מעלה במאמר
___________________________________________________  

  
  ).ג סימ" קז"ח" (חוות בנימי"", )לג" (פ"קובC תורה שבע"1

  
  בהות בהזרעה שלא כדרכהא

  רב שאול ישראליה
  
 #היינו , תיתהשימוש בהפריה מלאכו, הול5 ומתרחב במקרה של קשיי הריו" מסיבות מסוימות, ! התפתחות מדעי הרפואה בזמננוע .א

). א! כי ג! בדר5 זו יש מחמירי!(זוהי הצורה המומלצת מבחינת ההלכה . י זריקה לתו5 רח! אשתו"על ממבחנה מוכנס עבזרע ה
מבחינה זו יתכ" ג! שהזרע המשומר בדר5 . קיימת ג! אפשרות של הקפאת הזרע ושמירתו במצב זה לשימוש בתקופה יותר מאוחרת

  . יולד זמ" רב אחרי שבעל הזרע הל5 לעולמודבאופ" שהול, ל הזרעזו יוכנס לרח! אחר מות בע
  .מוקדשי! הדברי! הבאי!, באשר להתיחסות הב" לאביו לענייני הלכה שוני!, ל"בירור הלכות של הנל
  :וזו לשונה) ו"ט#ד"י(חגיגה ' הוא במס, מקור העיקרי שבו מצוי דיו" בגמרא בדבר הדומה להריו" בדר5 זוה
נ כה" גדול נשאה ולא ידע שהיא מעוברת "א. והיא אומרת שימצאו לה בתולי!(ו לכה" גדול הבתולה שעיברה מ: מאאלו את ב" זוש

דאמר שמואל , מי חיישינ" לדשמואל). י"רש". בתולה מעמיו יקח"מהו לקיימה משו! , כ נמצאת מעוברת"ואח. ומצא לה בתולי!
וחיישינ" שמא באמבטי עיברה , דשמואל לא שכיח: ואמר לה. ל לא שכיחאאו דילמא דשמוא. יכול אני לבעול כמה בעילות בלא ד!

  .ל"עכ) י"רש. ל שהטיח ש! אד! שכבת זרע ונכנס במעיה"וי. כלי שרוחצי! בו כל הגו>: אמבטי(
, ג מטע! זה"זומא אכ" התיר אותה לכה#היינו שב". ב, א"י בשבת קנ"רש, וחיישינ" נמי אמרינ" לקולא: ס ש!"במסורת השו

  .ג"ולה שמותרת ג! לכהתמרות הריונה דנה כבשל
  
. הא! מתייחס הולד אחרי בעל הזרע, מה די" הולד שנולד בדר5 זו של הריו" באמבטיה מבלי שהיתה ביאת אד!, ע" ודנו מפרשי השו.ב

האמור והביא לזה את " וא! מקרי בנו לכל דבר, ר"א! קיי! האב פו): "ח"סק, א' ה סי"אבע" (חלקת מחוקק"הסתפק בזה ב
מלשונו נראה שלא . כ"ע' וכו', ירמי' א בגימטרי"כי ב" סיר, שרחC באמבטי' בנו של ירמי' שב" סירא הי, נמצא: ל"בליקוטי מהרי

  :'ש! כ" בית שמואל"אול! ב. ל הכרעה לספיקו"מצא בדברי המהרי
 עליה" איש בלא תשכב על סדי" ששכאשה מוזהרת ש: "ה"קצ' ד סי"ח הביא ביו"והב, ק"ממה שאמור בהגהת הסמ' יש להביא ראיו

  .ל"עכ". משמע דהוי בנו לכל דבר, גזירה שמא ישא אחותו מאביו, ז של אחר"פ" תתעבר מש, אחר
  :העיר) 'ק ח"סו> ס(ז ש! "כ" הטא
. דאינו יוצא בזה, והיא נתעברה בעצמה. בפרט במידי דתלי בקו! ועשה. לקולא לא אמרינ", דשמא לחומרא אמרינ"' אי" זה ראיו
  .כ"ע
בעוד שלעיקר הדי" יתכ" שאי" כא" התייחסות לבעל הזרע . אלא בגדר חומרא, שמא אינו מעיקר הדי", האחד: בשתי! יינו שמסופקה

עדיי" יש מקו! להסתפק לעני" קיו! . שהוא בעל הזרע,  אילו תמצא הכרעה שאכ" הב" מתייחס לאביושג!, ועוד. שייחשב כב" לאביו
  .במקרה דנ"' מה שלא הי, בקיומה במעשה' שזו תלוי, המצוה

  
  : והמשיכו לדו" בזה האחרוני!.ג

  :בזה' כ) ז"ק י"ס, א' ע סי"ל אבה"א זצ"לחיד" (ברכי יוס>"' סב
ז "מש: ק הנזכר כ5 היא"דהא לשו" ההגהה דסמ) ל"ש כנ"ק שהביא הב"מהסמ' הראי( קצת לדחות ולא אכחד דלבי מהסס דיש... 

ש גזירה שמא "והרבני! הנזכרי! פשיטא להו דמ. שמא ישא אחותו מאביו כי היכי דקפדינ" אהבחנה גזירה, של איש אחר קפדינ"
 דדילמא האי דקאמר גזירה שמא ישא אחותו מאביו ויש לדחות. ז של איש אחר דר5 סדי""ישא אחותו מאביו קאי אא! בא לה ש

ולעול! בנדו" ". כדאיתא ביבמות"וזהו שאמר ... ס"אלא סירכא דלישנא דגזירת הבחנה הוא דיהבי טעמא בש, לא קאי אמאי דקמ"
 #ו מאביו ורצונו לומר דהכא הג! שלא שייכא גזירה שמא ישא אחות. ... זה דדר5 סדי" לא קאמר גזירה שמא ישא אחותו מאביו

' באופ" שאינה ראי. א"מ יש להקפיד בדי" עירובא זרע הבא ממק"מ). שאליבא דאמת בזה אי" לו יחוס אב כלל, כלומר(ואי" אב 
  .ל"עכ. אלא דנקיט מאי דאתמר גבי הבחנה, ש גזירה שמא ישא אחותו מאביו ממש"דהכא ל', ד הדוחה נטוייד, חותכת
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באשת איש שקלטה זרע [' ק מבואר שדי" ממזרות אי" בעיבור מאמבטי"רבינו פרC שמובא בסמ' שא! אמנ! מתשו,  ויוצא מדבריו.ד

ג סדי" ששכב עליה בעלה שמא יקלט הזרע "מאד! אחר כמו שהעתיק מש! לשונו שמשו! זה לא מצינו קפידא שתשכב אשה נדה ע
דודאי ב" סירא , ד"לא מצינו ידינו ורגלינו בביהמכ "דאל. דודאי אי" לחוש דליכא ביאת איסור ועבירה והולד כשר. ב" הנדה' ויהי

 עליו מצד ביאה אסורה של הוהממזרות בא, כשהזרע עצמו הוא כשר, כ דאי" אפילו חשש ממזרות"ע. 'היתה הורתו בעני" זה וכו
ג שקליטת " בכהמכל מקו! עדיי" יש מקו! לפקפק א! נשמר היחס של ב" ואב כלפי בעל הזרע]. ב"כגו" אשת איש וכיו, איסור עריות

Cי זרע שנקלט במבחנה והועבר מש! "ע' שאותו פקפוק קיי! באשר להפרי, ומכיו". אלא דר5 אמבטיה, הזרע לא היתה בדר5 כל האר
) ז"כפי שמארי5 ש! אח(ר "וזה לא רק לעני" קיו! פו". ואי" אב"ג הולד הוא בבחינת "דבכה. יקה לרח! אשתו של בעל הזרערי ז"ע

  .ההתיחסות אחר האבאלא ג! בכל עיקר 
  
יו" כ', שאי" אשה נפסלת ג! כשקלטה זרע פסול באמבטי) 'ו' אישות הל' ו ומה"ט' ל בפ"לבעל התומי! זצ(בני אהובה '  כ" מצדד בס.ה

וקשה . עיברה' ל שמסיק ש! שמותרת לכה" מצד תלינ" דבאמבטי"ומוכיח זאת מהסוגיא דחגיגה הנ. שלא היתה כא" ביאה אסורה
ל "יהושע דס' היתה ג! אליבא דר' פירשו שהבעי) ה בתולה"ד(ש! ' וזה לפי מה שתוס.  לחוש שמא מזרע פסול נתעברהמ הרי יש"שמ

מזרע ' אלא מוכח מזה שג! א! הי. ג"כ לכה"ומכש, דלא מפיה אנו חיי! ואסורה לכה", לתיעבאשה מעוברת ג! כשאומרת לכשר נב
', דהרי בא להתירה ג! מצד דנבעלה בהטי', אלא שחזר ודחה הראי[. שאוסרתהכיו" שלא היתה כא" ביאה , פסול אי" האשה נפסלת

כ נוכרח לומר דמיירי במקו! שלא היו "אא. ע נפסלהשיהו' ג שנבעלה ממש ודאי לדעת ר"מ קשה בכה"שמ, שאי" עמה איבוד בתולי!
  ]."נראה מפשטא דלישנא דכשרה לכהונה במקו! פסולי!"מ מסיק "ומ. לחשוש מה!, פסולי!

  
שאי" בזה יחוס ) בנדו" שלנו בדר5 של מבחנה, ב"וכיו(' ס נית" להוכיח דבאמבטי"דמסוגיות הש,  ומדברי האחרוני! נית" להביא עוד.ו

  :הב" לאב
ומסיק לאתויי  #לאתויי מאי : ובגמרא ש!. ובנו הוא לכל דבר) א, ב"כ(ל מקשה בהא דאמרו במשנה יבמות "הנ" בני אהובה"ב  .א

ל דבזה לא נית" להוכיח "ודחה די. כ שבזה באמת לא ייחשב כבנו"אע,  לה לאתויי בנתעברה באמבטיולמה לא אוקי. ממזר
שהרי נית" לפרש באמבטי שברשות היחיד של הבעל ,  באמת זה תמוה5א. 'שמא עוד אחר הטיל זרעו באמבטי, שהוא זרעו

  ).א"חולי" י(או אביו הוא דאזלינ" בתר רובא ג ודאי הוי כמו כל בעל ואשה שאי" אנו מסופקי! דילמא ל"והרי בכה, והאשה
מפני שזה לא יצויר אלא  ,"אמו"ל פוטרות צרותיה" ב"דלא מצי משכח) 'ד> י(מסוגיא דיבמות ) חגיגה ש!(א "כ" הוקשה לטו  .ב

כ "ל ג"ומשכח. י ביאה אסורה"דלא היתה ע' והרי יתכ" בכלה שנתעברה מחמיה באמבטי". דאי לא קתני"בגוונא דאיסורא וב
  .באופ" שאי" מתעורר ספק שמא מאחר נתעברה, ל שגרו באותה דירה"באופ" כנ

ועוד ש! . אנא דדראי על כתפאי' אחתי, אח הוא וברי הוא): ב, ז"צ(מהסוגיא דיבמות ) ז"ז וק"צ' ד סי"ח(דברי מלכיאל ' בס  .ג
ג שלא היתה "שבנתעברה בכה, כחל דמו"א5 לפי הנ. ! שבישראל הרי זו ביאת עריות"בזה כמה דוגמאות שנאמרו ש! רק בעכו

! נסיק א, וכל אלה הקושיות תתיישבנה. !"א בעכו"אמאי קבע בפסקנות שזה לא יתכ" כ, ל ג! בישראל"ביאה אסורה משכח
והוי כמו שנולד מבלי התייחסות , כ" אי" בזה גדר ייחוס, כש! שאי" בזה משו! איסורי עריות, בדר5 ביאה' ג שלא הי"שבכה

רק בנתעברה האשה בדר5 כל , כי ג! לענייני יחסי קורבה שמתהוי! בי" האב ליוצא חלציו, ר"לעני" קיו! פולא רק , אחר האב
Cולא דר5 אמבטי או מבחנה, האר.  

  
ומכל מקו! דבר ברור הוא שאי" על . א! יש לו התייחסות אחרי אביו, ספק גדול קיי! בולד שנולד בדר5 מבחנה:  מסקנת הדברי!.ז

, כ"פסול זה אי" בדי" שיפקע וא, ב"כגו" ממזר וכיו, אכ" א! הזרע הוא של פסול. כל שהפסול נובע מביאה אסורה, הולד תורת פסול
  .א! כי איסור אי" בזה, ספק התייחסותו לאב בעל הזרע בעינו עומד, חנהבאשה שקבלה זרע מבעלה דר5 מ

זרע מוקפא שנכנס למעי האשה לאחר מות האיש בעל ולא כ" הדבר ב. ל זה אמור א! הזרע נכנס למעי האשה בעוד בעל הזרע חיכ
  :ה"וכמו שיבואר להל" בע, הזרע

  
שנאמר ) האלו" גדולי הרבני!"מבלי שפורט מי ה! ("  גדולי הרבני!לפסק הלכה ש: "תחת כותרת" הצופה" כי הנה ראיתי בעתו" .ח

  :וההמש5 בזה הלשו"". זכאי לירושת האב #ילד שיוולד מזרע מוקפא : "בו
ג! א! יחלפו עשרות שני! והירושה כבר חולקה בי" , זכאי לקבל את ירושת האב' יהי,  שיוולד מזרע מוקפא לאחר מות אביוילד"

לאחר שנדרשו לסוגיה זו על , שביקשו לשמור על עילו! שמ!, י מספר רבני!"ד תקדימי שנית" בימי! אלה ע"כ5 קובע פס #אחרי! 
  .ח גדול בארC"ידי מנהלי בי

  .להתחלק עמו בירושה' ועל שאר היורשי! יהי. י די" תורה"כי הילד יהיה זכאי לירושה עפ,  פסקוהרבני!... 
  . מתגובת הרחוב החרדי מכ5 שנתנו לגיטימציה לתרומת זרע והקפאתוורבני! ביקשו לשמור על עילו! שמ! שכ" חששה
  .רעי" הבדל בי" ילד שנולד כתוצאה מיחסי! נורמליי! לבי" ילד שנולד מהקפאת זא
  .ל הידיעה"עכ' וכו" וההקפאה לא גורמת שו! שינוי, הילד הוא צאצאו הישיר והטבעי של אביו, בחינה תורשתיתמ
, שא> א! אמנ! אי" שו! יסוד להבחי" בי" זרע טרי לבי" זרע מוקפא, ד זוהי טעות בהוראה"ולענ. אתזיני יודע מי ה! שפסקו כא

מ משמת בעל "מ, כדר5 כל הארC, בדר5 ביאה' ג! א! לא הי, שיש לו ייחוס לאב, ל"ש הנ"ל שג! א! ייפסק כמסקנת הב"אול! נ
  .וזה כפי שיבואר להל". ולא יתייחס הולד אחרי הבעל הזה, שוב נקטע היחס עמו, הזרע והל5 לעולמו

  
,  יו! מיו! המיתה'ל דימי הבחנה שצריכה האשה להמתי" אחרי מות הבעל צ"הביא קושיא בהא דקיי) ט"ס' ע סי"א(ק " הנה בנובי.ט

ג "צכ יצטרכו "שהרי יתכ" שלא יקלט הזרע עד סו> זמ" הקליטה א) א', ברכות ס(ימי! לקליטה ' דאמאי לא אצרכינ" להמתי" עוד ג
  .יו!
כיוו" שבשעת מיתה עדיי" , "וב" אי" לו"דקרינ" בזה , אי" זה בנו ליבו!, שא! בשעת מיתת הבעל טר! יקלט הזרע, י"חידש בזה הנובו

וא! לא . ניכר העבור' יו! יהי' הרי צ, שא! אכ" נקלט, יו!' ולא צרי5 להמתי" יותר מצ, פ"ומשו! זה מתיב! ממנ.  נקלט הזרעלא
. לא #א5 לייבו! , בזה שא! אמנ! לגבי כל הדברי! ייחשב בנו' וכ. כי אז שפיר מייב!, אמת לא יהא עיבורה ניכרבנקלט שמשו! זה 

  .ד"עכ
  
דהיכ" מצינו יבו! שלא במקו! נחלה וזה הב" יורשו ואחיו , מאוד, דינו תמוה: ל"השיגו בזה) ט דיבמות"> פסו(קר" אורה '  ובס.י

דבתרומה , ג דבתרומה מותרת"ואע. ה לאו בת חליצה וייבו! היא"ואפ,  הוא אלא מיא בעלמאדיו! לאו ול' ועוד דהא כל מ. מייב!
ולא קוד! שנוצר ולא , הולד קיי!' דבתרומה בעינ" שיהי, לל מתי! כחיי!היינו משו! דזה בכ, פ אלמנה"כדאיתא לעיל ס, מותרת

והכל מש! דרכיה דרכי נוע! . לאו בת יבו! היא, כ מת"או שהיה לו ואח, כל שיש שסופו להיות לו זרע, אבל לעני" יבו!. אחר שמת
  .ל"ק עכ"ודו
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ואי5 נית" להפריד בי" . לנחלה #" יקו! על ש! אחיו", יב!שהרי מקרא מלא הוא ב" 'היכ" מצינו וכו"שלא רק ,  ותמיהתו עצומה.אי

נ "וא! ממש, עיי" עליו #" וב" אי" לו"ש "מא! מ, ז הרי לפי היסוד הנקוט שג! א! נולד הב" אחר מות האב"א5 ג! בל. יבו! לנחלה
. כיו" שזה עומד להקלט, ש! יבו!ג אי" "ג! בכה) ב, ה"יבמות ל' עי(פרט לזה שאי" שמו מחוי אי" ש! די" יבו!  #" ולא ימחה שמו"

כ אי" בעצ! כל הבדל בי" "וא; "מיא בעלמא"עדיי" אינו אלא בגדר , "קר" אורה"כהערת ה, ג! בשכבר נקלט, ל"שהרי שכנ; להתפתח
אי" זה , יו! לקליטה' ל צ"ומה שקבעו חז, כל זה נראה ברור. וא5 נמצא במעי האשה ויקלט, בי" שטר! נקלט, שכבר נקלט בפועל

  .לא משו! דלא חיישינ" למיעוטא ורוב זרע נקלט מידא
  
כ" הדבר בזרע שנמצא בשעת מות  ולא. מבלי כל צור5 בפעולה נוספת,  אכ" כל זה הוא בשהזרע נמצא במעי הא! ועומד להקלט.בי

! הביצית שבמעי י פעולות הנדרשות להוציאו ממצב זה ולזווגו ע"שרק באופ" מלאכותי ע, הבעל מחוC לגו> האשה במצב של קפאו"
 זואי" לו מא, נשאר לעול!" וב" אי" לו"בזה הדי" , שמבלי פעולה זו לעול! לא יוולד) א! זו אשתו לשעבר וא! זו אשה אחרת(האשה 

  .שו! ייחוס אל המת
דדרכי "דכא" הרי יש לדרוש בכיוו" הפו5 את הדרשה דגמרא , ויפקע אז ממנה די" יבו!, ג ייחשב כב" המת"שבכה, אי אפשר לומרד

שממילא ) ל"כנ, א! לא ייעשה מעשה(עומד להיות לו ב" ' ולא הי, לו ב"' דאי" זה דרכי נוע! מאחר שבשעת מות הבעל לא הי, "נוע!
ויוכנס למעי אשה , כ יעשה מעשה בזרע המוקפא"א! איתא שא! אח, יו! של הבחנה' כשעברו על האשה צ, די" יבו! חל עליו

הרי ודאי דקרינ" בזה . כדי" מיובמת בטעות, והאשה תצא מהיב!,  זיקת היבו! ויהיו הבני! ממזרי!דאז יפקע למפרע, ויתפתח לולד
ז עצמו מסיק בגמרא שא! במות הבעל "כש! שמטע. ואי" זה דרכי נוע! להוציא מהיב! ולעשות בניה ממזרי!" דרכיה דרכי נוע!"
כ אמרינ" בזה שעשו "וע. דרכי נוע! שתצטר5 להזקק אז ליבו!אי" זה , כ מת הב""שא! אח, ומכוח זה הותרה לשוק, ב" קיי!' הי

וכמו כ" נאמר ג! , ל"עכ. יתה קאמר והרי יש לומבשעת " ב" אי" לו"הלכ5 על כרח5 :... י ש!"רש' וכדפי). ב, ז"יבמות פ(מתי! כחיי! 
 #ואפילו לא בכח , "ב""ת ואי" כא" שמשעה שמ, ואמרינ" בזה. והרי אי" לו, בשעת מיתה קאמר" ב" אי" לו"על כרח5 : ד"בהא דניד

אינה , זרע המת י הקלטת"ל ע"ג ג! כי יעשה מעשה כנ"ולידת ב" בכה, חל בה די" יבו!, דהיינו כשהאשה במצב של אפשרות הריו"
ול ואי" הולד יכ. כי ולד זה לא יתייחס על ש! בעל הזרע שממנו הופרה, ויקו! על ש! אחיו לנחלה כדי" יבו!, מפקעת די" היבו!

  .לרדת לנחלה
  
ה "ד) ו" קט>ד, ש!(' וכ" כתבו התוס. 'לעני" נחלה נמי וכו, דכיו" דלעני" יבו! ב" ובת כי הדדי נינהו): א, ט"ב ק"ב' מס( וכזה למדנו .גי

כ אי" שו! סתירה מיבו! "וע. כ" הוא מתפרש בעני" נחלה, ה הבת"שה" וב" אי" לו"ב" הב" שכש! שמתפרש הכתוב שנאמר ביבו! 
בשעת מיתת האד! , בדר5 הרגילה, עומד להולד' כיו" שלא הי, והיינו שאינו מתייחס אחרי האב, כי לא ש! ב" עליו, ני נחלהלדי

  .שממנו לוקח הזרע
כ" יש לו דיני , על ממזר" ב""כש! שיש די" , היינו. דלעני" יבו!, דילפינ" מהדדי דיני אחוה מדיני ב" ובת) ב#א, ב"יבמות כ(צינו מכ5 ו

שא! יש לו , ודר5 הלימוד זה מזה הוא. כ" אי" הוא נקרא אח לעני" יבו!, לעני" יבו!" ב""ומכא" שכש! שאי" קורי! לו . אחוה
לעני" יבו! אינו ב" לשו! דבר " ב""עצמו שא! אינו " ב""כ לעני" המושג "כ מכש"וא. אינו אח,  אינו ב"!ושא, הרי זה כזה, ייחוס
. כי אי" לו שייכות לאב ולא למשפחתו לשו! עני", ב"וכל כיו, דהיינו אחוה, כולל דיני עריות,  דברואינו נחשב קרוב לעני" שו!, אחר

  .ולא נית" להפריד בי" זה לזה, שכ" דיני משפחה למדי! מדיני יבו!
. אאי" לו שו! יחס קרבה למשפחת האיש שממנו בא הזרע המוקפ, ממילא ברור שולד שנולד מזרע מופקא אחרי מות בעל הזרעו

ת יצילנו משגיאות ויראנו מתורתו "והשי. זהו מה שנראה לנו נכו" וברור. ואי" הולד יכול לתבוע חלקו בירושה, והיורשי! כדי" ירשו
  .נפלאות

   # ##### ##### ##### #####  
  
  

  ,! צוות המשיבי! ובברכת התורהבש
  

  ה ארנריי5          הרב יוס> כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  :צתחברי הועדה המייע

  הרב זלמ" נחמיה גולדברג
Cהרב נחו! אליעזר רבינובי  

  הרב ישראל רוז"
  
  

  
  ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  

  

  ' ו�'חלקי
 א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . ינו אנוהשאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימ. תשובות לשאלות מרבני הגולה

" שלח" ערו5"הספרי! עוסקי! בארבעת חלקי ה". דרכיה דרכי נע!"מתמודדות ע! המציאות בעול! מודרני מתפתח בדר5 של 
         ".תורת חיי!"תו5 ניסיו" לקחת בחשבו" ג! את החלק החמישי ההופ5 את התורה ל

  )02#5371485' טל(   )לח� לקניה( 5 360במקו! G  300 מחיר מבצע לששת הכרכי! 
   4805במקו
  5 400מחיר מבצע לששת הכרכי
 !  במהדורה מהודרת"במראה הבזק"ת " שו!!!חדש

  


